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Голова Ямницької ОТГ 
Роман КРУТИЙ — про перші п’ять 

місяців роботи новоствореної громади
У неділю, 25 березня 2018 року, у приміщенні актової зали Ямницького ліцею 
відбувся публічний звіт голови Ямницької сільської ради об’єднаної територі-
альної громади Романа Крутого. На схід громади села були запрошені заступ-
ник начальника Тисменицького відділу поліції підполковник поліції Ігор На-
ливайко, старший дільничний офіцер поліції старший лейтенант поліції Віктор 
Тимків, архітектор Роман Сулик.
Мешканці центру громади – села Ям-

ниця — протягом трьох годин поспіль ма-
ли можливість поспілкуватися з головою 
ОТГ Романом Крутим, задати питання, 
обговорити своє бачення, озвучити свою 
позицію, акцентувати увагу на найболю-
чіших проблемах, висловити пропозиції 
щодо їх вирішення. Усі присутні показа-
ли справжню зацікавленість в розгляді 
питань, що стосуються розвитку рідно-
го села.

Діалог мав успіх, бо напрямок руху є 
спільним і для громади, і для її керівників. 

«Найбільше впливу на усе, що відбу-
вається в державі, має та громада, яка 
має найбільшу владу. Влада може або 
зосере джуватися в центрі, або бути від-
даною на місця.

Ми з вами сьогодні розпочали змі-
нювати  державу. Ми отримали більшу 
свободу, але й більшу відповідальність.

Ми об’єдналися, щоб самостійно і 
ефективно керувати своїми справами у 
своїх селах. Як нам це вдасться – покаже 
час», — вважає голова ОТГ Роман Крутий.

 У перші місяці роботи основним на-
шим завданням було — аби сформова-
на громада стала фінансово та кадрово 
спроможною, тобто мала добрих управ-
лінців, професіоналів для роботи у вико-
навчому комітеті ради, освітян та медиків 
для надання послуг нашим мешканцям. 

Ми оптимізували надання послуг. 
Зокрема освітніх, медичних, адміністра-

тивних: розумний підхід до реформуван-
ня сільських шкіл має підвищити якість 
освіти, дозволить використати кошти на 
щось доцільніше, для отримання великої 
кількості довідок не треба буде їхати у ра-
йон. Це є нашою додатковою перевагою.

За короткий час в ОТГ створено три 
старостинські округи: Тязівський, Павлів-
ський та Сілецький, призначено викону-
ючих обов’язки старост цих округів, здій-
снено безліч юридичних дій з переймену-
вання, ліквідації, реєстрації та створення 
основних установ і організацій громади.

Іншим важливим завданням стало 
прийняття бюджету громади на 2018 рік. 
Бюджет — це основний фінансовий доку-
мент ОТГ. Правильно складений бюджет 
– запорука спроможності громади. Так, 
для Ямницької ОТГ він склав 81,0 млн. 
гривень. Перевага бюджету ОТГ – над-
ходження 60% ПДФО, збільшення посту-
плень від оренди землі та ін.

Розуміючи неготовність громади від-
разу взяти на себе усі зобов’язання, дер-
жава, наразі, підтримує нас. Ця підтримка 
надходить у вигляді освітньої та медич-
ної субвенцій – дотацій з Державного 
бюджету нашому місцевому бюджету. 
Держава зараз старається забезпечити 
те, що теоретично не зможе забезпечити 
громада. Сума 81,0 млн. гривень вклю-
чає цю субвенцію.

Крім того, згідно з законодавством, 
усім громадам, що об’єдналися, держава 

забезпечує інфраструктурну субвенцію. 
Тому, й Ямницька ОТГ у травні-липні 2018 
року очікує на отримання інфраструктур-
ної субвенції з Державного бюджету у 
сумі 2,5 мільйона гривень.

Разом з тим, зазначив Роман Крутий, 
Ямницька ОТГ є «реверсною громадою». 
Реверсна дотація — це кошти, які місце-
ві бюджети передають до Державного 
бюджету для горизонтального вирівню-
вання податкоспроможності територій.  
Інакшими словами, держава встановлює 
певний норматив щодо податку на дохо-
ди фізичних осіб та податку на прибуток 
підприємств (для місцевого самовряду-
вання більш вагоме значення має ПДФО). 
І за цим нормативом, якщо село чи міс-
то з розрахунку на 1 мешканця заробляє 
більше від цих доходів, тоді держава час-
тину цієї дотації забирає собі. 

Закінчення на 2 стор. 

“В своїй хаті й своя правда, і сила, і воля”.

Тарас ШЕВЧЕНКО

День Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа – це найбільша і найваж-
ливіша подія в історії людства. Це – основа нашої віри. Христове Воскресіння 
– доказ того, що Христос є справжній Бог, тому воно дає нам упевненість. Усі 
інші вчителі можуть помилятися, але Христос – ні, бо Він – це і є сама Істина. 
Христове Воскресіння додає нам відваги. Господь бо переміг усе людське зло, 
всю злобу гріха, пекла та диявола. Христос своїм Воскресінням показав, що 
воля Його Отця – не у тому, щоб Божа любов, яка в Ньому прийшла на наш світ, 
скінчилася в гробі, але, щоб та Божа любов жила між нами, поки існує світ.

Від щирого серця вітаємо вас, дорогі християни, зі святом Воскресіння 
Христового! Бажаємо вашим сім’ям миру, любові, щастя і достатку.

З благословенням Господнім — о. декан Богдан КУРИЛІВ, о. Ярослав РОЖАК, 
о. Орест СМИЦНЮК, о. Дмитро КУБАЦЬКИЙ, о. Василь СЕНЬКО, 

о. Володимир ЗАЛІСЬКИЙ, о. Василь СМИЦНЮК

Дорогі жителі 
Ямницької об’єднаної територіальної громади!

Прийміть щирі вітання з нагоди найбільшого християнського свята – 
Воскресіння Господнього!

Для кожного з нас воно є особливим днем очищення душі, духовного зміц-
нення й великої віри. Саме у Великодній час ми відкриваємо Богові свої серця 
і просимо наповнити їх життєдайною силою. 

Тож, нехай світле Христове Воскресіння надихає вас на добрі вчинки, ще-
дро обдарує міцним здоров’ям, злагодою, добробутом і принесе мир у кожну 
родину. Від усього серця бажаю вам усіх земних благ і Божого благословення 
у добрих справах та помислах.

Хай мир у серці Вашому панує. 
Хай ангел Божий щастя Вам дарує. 
Ісус Христос – здоров’я шле з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Голова Ямницької ОТГ Роман КРУТИЙ

Дорогі краяни!

Бажаю вам щастя і радості, віри і благополуччя! Нехай чудесне свято Ве-
ликодня принесе любов та світло у вашу родину, щирість та добро у взаємини! 
Нехай Боже благословення буде запорукою миру на нашій землі, духовного від-
родження нашої держави, здійснення найзаповітніших сподівань! 

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Керівник КП «Ямниця» Руслан САВУЛЯК 

Вітаємо всіх українців, друзів, наших побратимів, 
особливо усіх воїнів, які зараз на передовій, 

з великим і світлим святом Воскресіння Христового!
Великдень завжди дає надію і віру, об’єднує увесь наш багатомільйонний 

народ, всіх українців світу в єдину велику родину. В родину, яку нікому не зни-
щити і не подолати.

Ми посвятимо паски, зберемося сім’ями у наших чистих, прибраних до свята 
домівках. Найкращі з нас – наші Воїни Добра — зустрінуть Великдень в окопах 
і бліндажах. Ми щиро віримо – їхні ангели-охоронці будуть з ними. 

У цей Великий  день ми усміхнемося, привітаємо один одного зі Святом і 
помолимось. Подякуємо Господові і попросимо у Нього сили, віри та стійкос-
ті для кожного з нас і для нашої святої України. Попросимо Божої допомоги у 
боротьбі, щоб перемогти зло.

Шановні жителі Ямницької ОТГ, нехай святкові Великодні дні зігріють ваші 
душі світлом любові до Бога і ближніх, зміцнять віру, а серця наповнять мило-
сердям і добром.

Голова ГО «Ямницька спілка учасників АТО» Володимир РЕГА

Шановна громадо!
З приходом довгоочікуваної весни настає час відродження, час Воскресін-

ня! І коли усе навколо пробуджується після холодної зимової пори, починають 
оживати людська душа й серце, які наповнюються  світлим святом Воскресін-
ня Христового. 

Із щирою радістю та сердечним піднесенням молодь Ямниці вітає вас із 
Великоднем! Нехай ця радісна і чарівна мить принесе добробут вашим сім’ям, 
а душі наповняться вірою, надією та упевненістю в завтрашньому дні. Нехай 
Господь буде в серці кожного із нас. Душевного спокою вам, миру і злагоди, до-
бра й успіху у кожній справі, чистих помислів і правильних вчинків! 

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Голова ГО «Молодіжний альянс Ямниці» Мар’ян НОВОСІЛЬСЬКИЙ
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Голова Ямницької ОТГ 
Роман КРУТИЙ — про перші п’ять місяців 

роботи новоствореної громади
Закінчення. Поч. на 1 стор.

Ямницька ОТГ повертає 6,5 міль-
йона гривень реверсної дотації у Дер-
жавний бюджет. Такі ось метаморфози 
міжбюджетних відносин. 

Попри все, бюджет 2018 дозволяє 
нам продовжити фінансування існуючих 
програм ОТГ та додатково фінансувати 
нові, прийняття яких є вимогою часу. 

Серед них: Цільова програма «Ду-
ховне життя», Програма підтримки ді-
яльності ГО «Ямницька спілка учасників 
АТО», Програма благоустрою населених 
пунктів ОТГ, Програма фінансової під-
тримки ГО «Футбольний клуб «Вихор» 
Ямниця», Програма соціального захис-
ту населення в Ямницькій ОТГ та багато 
інших, не менш важливих.

Роман Крутий повідомив про те, що 
бюджет цього року дозволяє завершити 
благоустрій Ямницького ліцею, продо-
вжити ремонт доріг та освітлення вулиць. 

V сесія Ямницької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади сьо-
мого демократичного скликання, яка 
відбулася 28 лютого 2018 року, прийня-
ла рішення про фінансування багатьох 
інфраструктурних об’єктів громади в ці-
лому і села Ямниця зокрема.

Щоб не бути голослівним, голова 
ОТГ Роман Крутий, розповів докладно 
про них.

Виділено та буде профінансовано 
у 2018 році кошти на:

 благоустрій території Ямницького 
НВК – 1159,618 тис. грн та 240,382 тис. грн;

 КП «Ямниця» – 200, 0 тис. грн, а 
також придбання трактора з причепом 
та поворотним відвалом — 820,0 тис. 
грн, мотокоси, бензопили, електроге-
нератор, перфоратори, газонокосарки 
— 250,0 тис. грн;

 ремонт доріг у с. Ямниця – 2 350 
тис. грн;

 благоустрій с. Ямниця – 4 472 
934 грн.

Суми коштів, спрямовані на насе-
лені пункти Ямницької ОТГ:

Сілецький старостинський округ — 3 
мільйони гривень, Тязівський старостин-
ський округ – також, близько трьох мільйо-

нів гривень, Павлівський старостинський 
округ – близько 4 мільйонів гривень.

Завдяки, наполегливості та зусил-
лям сільського голови Романа Крутого 
та старанням депутатів різних рівнів у 
бюджет ОТГ залучено додаткові кошти 
з інших бюджетів. 

З обласного бюджету Ямницька ОТГ 
отримала 1 мільйон 300 тисяч гривень на 
будівництво каналізаційної мережі вулиць 
Шевченка-Поповича. «У перспективі – бу-
дівництво цих мереж для усіх домоволо-
дінь Ямниці», — повідомив Роман Крутий.

Цікавим для громади було повідомлен-
ня про доступ до мережі Інтернет кожного 
класного приміщення Ямницького ліцею 
та усіх громадян в усіх публічних громад-
ських місцях населеного пункту (автобусні 
зупинки, торгові точки, спортивні споруди).

Активно запрацював новостворений 
відділ проектів та програм розвитку міс-
цевого самоврядування, який займається 
також налагодженням міжнародної співп-
раці громади. Працівники відділу підготу-
вали та подали на конкурс від Державного 
фонду регіонального розвитку 6 проектів.

Завдяки ініціативі сільського голо-
ви Романа Крутого, підтримці депутатів, 
роботі відділу проектів, підписано Угоду 
про співробітництво між ґміною Сьвйонткі 
(Республіка Польща) та Ямницькою сіль-
ською радою об’єднаної територіальної 
громади (Україна). Офіційний документ 
підписали війт ґміни Сьвйонткі Славомир 
Ковальчик та сільський голова Ямницької 
об’єднаної територіальної громади Роман 
Крутий. В найближчих планах є написання 
спільного проекту до Польсько-української 
ради молодіжного обміну. Налагоджено 
контакти з владою гміни Залешани Під-
карпатського воєводства.

Підготовано і подано проект зі ство-
рення та функціонування ЦНАПу Ямниць-
кої ОТГ в Програмі «U-LEAD з Європою» 
в частині створення ЦНАПів.

Розроблено Програму соціально-
економічного  та культурного розвитку 
Ямницької ОТГ, де графічно і доступно 
для кожного мешканця показано усі 
складові серйозного фінансово-еко-
номічного документу.

Створено і запущено в роботу ціка-
вий, інформативний та доступний сайт 
Ямницької ОТГ. На якому, до речі, гро-
мадськість найближчим часом побачить 
текстовий варіант звіту сільського го-
лови Романа Крутого.

Ямницька громада йде в ногу з ча-
сом. Впроваджує реформи у багатьох 
галузях господарювання.

У лютому 2018 року в громаді, рі-
шенням сесії, відповідно до чинного 
законодавства та діючої реформи ме-
дичної галузі, створено некомерційну 
установу – Центр первинної медико-
санітарної допомоги. До нього увійдуть 
амбулаторії села Ямниця та Павлівсько-
го старостинського округу, фельдшер-
сько-акушерські пункти Тязівського та 
Сілецького старостинських округів. 

Деталі подальшої медичної рефор-
ми повідомила мешканцям села Ямниця 
в.о. головного лікаря Центру первин-
ної медико-санітарної допомоги Марина 
Островська. Доступно поспілкувалася 
в.о. головного лікаря з односельчанами 
про етапи реформи, укладення декла-
рацій з лікарями, алгоритм подальшого 
медичного обслуговування в громаді.

Начальник відділу освіти Ямницької 
ОТГ Наталія Винник повідомила, що усі 
заклади освіти на території громади на 
даний час передані на баланс громади. 
Відповідно зазнали змін усі установчі до-
кументи, і відтепер, засновником кожного 
навчального закладу є Ямницька сільська 
рада об’єднаної територіальної громади.

Наталія Винник також відповіла на 
запитання присутніх, обговорила можли-
ві шляхи вирішення нових завдань, які 
ставить нова освітня реформа.

Працівники поліції мали можли-
вість розповісти про особливості та 
методи своєї роботи, відповіли на за-
питання мешканців громади, запевни-
ли у своїй відкритості та зацікавленості 
у збереженні громадського порядку та 
дотриманні законності на території Ям-
ницької сільської ради об’єднаної тери-
торіальної громади.

Одним з найцікавіших питань порядку 
денного сходу села Ямниця стало обгово-

рення місця розміщення адміністративно-
культурного центру громади. Як ми уже 
повідомляли раніше, для спорудження 
центру запропоновано дві окремі ділянки. 

Перша, навпроти церкви Св. Мико-
лая через дорогу, за пам’ятником про-
віднику ОУН «Сталі». Друга – на в’їзді 
в мікрорайон «Кампучія».

Сільський голова Роман Крутий на-
гадав присутнім, що у лютому цього року 
на п’яту сесію Ямницької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади було 
запрошено фахівців у галузі архітектури.

Тоді експерти, проаналізувавши оби-
дві ділянки, подали депутатам та пред-
ставникам громадськості ОТГ проектні 
пропозиції, архітектурне бачення розмі-
щення на них адміністративно-культур-
ного центру громади.

Перша ділянка дещо обмежена забу-
довами по периметру, а масштаб будівлі, 
за втілення усіх вимог і потреб, буде ве-
летенським і виглядатиме у кілька разів 
більшим за церковну споруду ще й буде 
максимально наближеним до дороги. 
Тому архітектори пропонують зробити 
на цій площі скверик, паркову зону, гро-
мадський простір з фонтаном, лавоч-
ками, місцем для сцени і святкувань 
великих заходів у громаді. Мешканці 
зможуть відпочити, поспілкуватися, діти 
погратися навіть, після Богослужіння у 
храмі чи просто на вихідних.

Ділянка на в’їзді в мікрорайон «Кам-
пучія» має більшу перспективу в архітек-
турному плані, має розвиток, майбутнє, 
може змінюватися, може розширюва-
тися, за потреби. Там можна буде по-
будувати навіть басейн чи невеличкий 
спорткомплекс. Архітектурні рішення не 
матимуть обмежень простором.

Для спілкування з громадою села 
Ямниця і цього разу було запрошено Ро-
мана Сулика.

У неділю, 25 березня, питання обгово-
рювалося вкотре аби вислухати усі думки 
мешканців, виокремити найкращі пропо-
зиції, узагальнити їх та мати змогу робити 
висновки і рухатися далі, розробляючи 
архітектурні рішення, максимально на-
ближені до вимог громади Ямниччини.

Сільський голова Роман Крутий за-
певнив присутніх, що найближчим часом, 
обов’язково буде проведена спільна зу-
стріч громади та депутатського корпусу 
ОТГ для прийняття остаточного рішення 
з цього приводу.

На завершення розгляду питань по-
рядку денного сходу громади села Ямниця 
та свого публічного звіту сільський голо-
ва Роман Крутий щиро подякував архітек-
тору, представникам поліції, представни-
кам засобів масової інформації, депута-
там, працівникам відділів освіти, культу-
ри, медицини Ямницької сільської ради, 
працівникам КП «Ямниця», громадським 
активістам, гостям та усім присутнім за 
те, що зробили захід цікавим, інформатив-
ним, публічним (адже ті, хто не мали змо-
ги відвідати захід особисто, переглядали 
трансляцію в режимі он-лайн у соціаль-
ній мережі Facebook, завдяки членам ГО 
«Молодіжний Альянс Ямниці»), за те, що 
долучилися до розвитку своєї громади.

«Наше об’єднання стало реальним 
кроком до відродження села, бо ми отри-
мали кошти на власний розвиток, ми 
вчимося ефективно їх витрачати. Крім 
того, у наших мешканців з’явилося ба-
жання долучатися до діяльності місце-
вих органів влади, бо люди відчувають, 
що мають реальний вплив на своє влас-
не життя», — переконаний Роман Крутий.

Інформація щодо проведення сходів 
громадян у Павлівському, Сілецькому та 
Тязівському старостинських округах бу-
де повідомлена додатково.

Передвеликодня толока 
в Ямницькій ОТГ

У п’ятницю, 30 березня, у населених пунктах громади відбулася передвели-
кодня толока. 

До анонсованого напередодні Ям-
ницькою сільською радою ОТГ заходу 
долучились працівники Ямницької сіль-
ської ради ОТГ, Ямницької дитячої му-
зичної школи, відділів освіти та куль-
тури, робітники КП «Ямниця», учителі 
Ямницького ліцею, депутатський корпус 
та активні жителі громади. 

Цього ж дня у всіх старостинських 
округах Ямницької ОТГ відбулися акції 
з благоустрою. Здебільшого сили було 
залучено на ліквідацію стихійних сміт-
тєзвалищ, прибирання під’їзних доріг 
до населених пунктів, узбіч дороги на-

ціонального значення Н-09, обрізання 
гілок дерев у населених пунктах грома-
ди, а також впорядкування територій 
навколо меморіальних комплексів та 
пам’ятників.

Виконуючі обов’язки старост насе-
лених пунктів Павлівка (Іван Вацеба), 
Тязів (Василь Бодначук), Сілець (Богдан 
Богач) забезпечили реалізацію основних 
заходів з благоустрою у своїх старостин-
ських округах. 

Роман Крутий висловлює подя-
ку усім жителям Ямницької ОТГ за те, 
що вони долучились до благородної 

справи, зробивши свій внесок у поліп-
шення стану довкілля, і що підтриму-
ють чистоту біля своїх домоволодінь, 
а також робітникам КП «Ямниця», які 
докладають всіх зусиль, щоб прожи-
вання у нашій громаді було комфорт-
ним та затишним.

Роман Крутий також щиро вдячний 
усім учасникам толоки за проявлену не-
байдужість та виявлену свідому громад-
ську позицію і у подальшому закликає 
всіх жителів громади власним прикла-
дом показувати, що наведення чистоти 
та порядку в громаді, біля адміністратив-

них приміщень та власних обійсть пови-
нно бути не лише напередодні великих 
свят, а й у повсякденному житті:  «Тільки 
спільними зусиллями, згуртованістю та 
налагодженій праці ми зробимо Ямницьку 
об’єднану територіальну громаду більш 
чистою, привабливішою та красивішою».

Прибирання біля пам’ятника Т. Шевченка. Павлівка Обрізання дерев. Сілець Прибирання сміття. Ямниця
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УКРАЇНА 
ЯМНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ОБ’ЄДНАНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 
П’ята сесія 
РІШЕННЯ 

від  28 лютого 2018 року                                                село Ямниця

Про спрямування залишку коштів 
загального фонду бюджету 

Ямницької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», керуючись Бюджетним кодексом України та ре-
комендаціями постійної комісії сільської ради з питань фінансів, 
бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій 
та міжнародного співробітництва сільська рада вирішила:

1. Здійснити розподіл вільного залишку бюджетних коштів, які 
утворилися на рахунках загального фонду станом на 01 січня 2018 
року, згідно з додатком.  

2. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності внести 
відповідні уточнення у бюджетні призначення за програмною та 
економічною ознаками.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комі-
сію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціаль-
но-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітни-
цтва (І. Литвинець).

Сільський голова Роман КРУТИЙ

Громада. 
Стратегія. Розвиток

15 березня в приміщенні актової зали Ямницького НВК відбулося перше уста-
новче засідання робочої групи зі стратегічного планування, розробки прогнос-
тичних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної 
територіальної громади з представниками Івано-Франківського ВП Центру 
розвитку місцевого самоврядування. 

В місцеву робочу групу увійшли пред-
ставники виконавчого апарату і виконкому, 
депутати сільської ради, старости, пред-
ставники усіх населених пунктів грома-
ди, громадськості,  молоді та всі бажаючі. 

Івано-Франківський ВП Центр роз-
витку місцевого самоврядування пред-
ставляли Ігор Мельничук (радник з пи-
тань регіонального розвитку), Тетяна 

Данилів (радник з питань просторового 
планування та управління ресурсами), 
Оксана Швець (експерт з питань місце-
вих фінансів).

Вони окреслили основні моменти 
роботи, навели показники та порівняльні 
дані розвитку ОТГ по Україні та облас-
ті, показали існуючі моделі стратегіч-
ного розвитку. 

Зі свого боку, представники робочої 
групи висловили своє бачення розвитку 
Ямницької ОТГ, окреслили вектори та навіть 
спробували визначити певні пріоритети.

Для цього учасники зустрічі здійсни-
ли SWOT-аналіз об’єднаної територіальної 
громади. Даним аналізом спробували ви-
значити сильні та слабкі сторони новоут-
вореної громади (враховуючи всі населені 
пункти), можливості зростання, а також 
загрози, як об’єктивний бар’єр розвитку.

На завершення було узгоджено по-
дальший план заходів, поставлені за-
вдання та орієнтири.

Оголошується конкурс 
на створення офіційної символіки (герба та прапора) 

Ямницької об’єднаної територіальної громади
Виконавчим комітетом Ямницької сільської 

ради ОТГ оголошено конкурс на створення офіцій-
ної символіки об’єднаної територіальної громади 
Ямницької сільської ради.

Метою конкурсу є визначення найкращих на-
уково обґрунтованих засад  і варіантів художніх 
вирішень герба  та  прапора Ямницької сільської  
ради ОТГ для його остаточного затвердження сіль-
ською радою.

Подача заявок на участь у конкурсі та конкурс-
них робіт  –  з 1 березня по 30 квітня 2018 року.

У конкурсі безкоштовно можуть взяти участь 
як фізичні, так і юридичні особи.  Призовий фонд 
— 5 000 грн.

Ескізи герба та прапора Ямницької сільської 
ради повинні бути виконані на аркуші паперу фор-
мату А4. Робота має бути виконана в кольорі. До-

пускаються різні техніки виконання, в тому числі і 
комп’ютерна графіка.

Ескіз герба повинен відображати характерні 
особливості населених пунктів, які належать до 
об’єднаної громади, містити малюнки, або знаки, 
що здатні передати унікальність та ідентифікувати 
села Ямниця, Павлівка, Тязів й Сілець серед інших 
населених пунктів.

На ескізі прапора має бути розміщений 
герб без щита або його елементи, інші симво-
ли. Співвідношення сторін прапора має ста-
новити 2:3.

Конкурсні проекти герба та  прапора  Ямницької 
сільської ради ОТГ подаються до 30.04.2018 року за 
адресою:  вул. Галицька, 26, с. Ямниця, Тисмениць-
кий р-н, Івано-Франківська обл. 

Телефон для довідок: 53-2-86.

Додаток  
до рішення Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної 

громади від 28 лютого 2018 року «Про спрямування залишку 
коштів загального фонду бюджету Ямницької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади»

Спрямування залишку коштів 
загального фонду бюджету 

Ямницької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади, 

який склався  на 1 січня 2018 року
№ Назва головного  Сума всього в  тому числі
з/п розпорядника коштів (грн)             видатки           видатки                           
                     споживання розвитку
 Ямницька сільська рада об’єднаної 
 територіальної громади 4 286 741 3 146 359 1 140 382 
1 Організаційне, інформаційно-
 аналітичне та матеріально-технічне 
 забезпечення 
 дяльності обласної ради, 
 районної ради, районної у місті ради 
 (у разі її створення), 
 міської, селищної, сільської рад, в.т.ч. 
 комунальні послуги та енергоносії – 
 140,0 тис. грн, благоустрій території 
 біля с/р – 900,0 тис. грн, ремонт 
 приміщення для архіву с. Павлівка – 
 158,0 тис. грн, поточний ремонт 
 адміністративного 
 приміщення с/р – 
 100 тис. грн  1 590 000 690000 900000
2 Програма розвитку місцевого 
 самоврядування в Ямницькій ОТГ 
 на 2018-2020 роки, в т.ч. внесок  
 до Асоціації міст України — 2447 грн. 82 800 82800 

 Надання дошкільної освіти 
 (встановлення 
 сигналізації з відеоспостереження)  45 000 45000 
 Надання загальної середньої освіти 
 загальноосвітніми навч. закладами  (в т.ч. школою-дитячим садком. 
 ітернатом при школі), спеціалізованими школами,  
 ліцеями, гімназіями, 
 колегіумами (в т. ч. благоустрій території Ямницького НВК – 
 240,382 тис. грн,  дитячий майданчик Сілецький НВК — 
 60,0 тис. грн, ремонтні роботи  в Павлівському НВК – 450,0 тис. грн, 
 інвентаризація об’єктів —120,0 тис. грн, 
 виготовлення ПКД заміни  системи 
 опалення в Павлівському НВК – 
 50,0 тис. грн 2 230 241 1377859 240 382
 Надання  спеціальної освіти школами 
 естетичного виховання (музичними, 
 художніми, хореографічними, 
 театра-льними, хоровими, мистецькими) 110 000 110000 
 Первинна медична допомога населенню, 
 що надається фельдшерсько-
 акушерськими пунктами, в т.ч. 
 заробітна плата – 64,2 тис. грн 129 300  129300 
 Первинна медична допомога 
 населенню,  що надається 
 абулаторно-поліклінічними 
 закладами (відділеннями) (в т.ч. заробітна плата 
 236,9 тис. грн, комунальні послуги 
 та енергоносії — 84,7 тис. грн.,  
 поточний ремонт амбулаторії 
 с. Павлівка – 200,0 тис. грн,  672 700 672700 
 Забезпечення діяльності палаців 
 і будинків культури, клубів, центрів 
 дозвілля та інших клубних закладів 
 (виготовлення ПКД 
 по ремонту будинку культури с. Тязів) 35 000 35000 
 Виплата державної соціальної 
 допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
 позбавлених батьківського піклування 3 700 3700 

Сільський голова Роман КРУТИЙ

До  уваги  жителів  
Ямницької об’єднаної територіальної  громади!

Відповідно до частини другої статті 21 Закону України «Про єдиний державний демографіч-
ний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спе-
ціальний статус» кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного віку зобов’язаний 
отримати паспорт громадянина України. 

У разі відсутності паспортних даних у дітей, яким виповнилося 14 років, призначення суб-
сидії на неопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня буде заблоковано.

Юрисконсульт Ямницької сільської ради ОТГ 
Мар’ян ДЕРУН

Шановні любителі спорту!
Інформуємо, що 15, 22 і 29 квітня 2018 року на базі Ямницького ліцею буде проходити спар-

такіада серед сільської молоді Ямницької ОТГ. 
Програма змагань включає такі види спорту: шашки, настільний теніс, волейбол, міні-фут-

бол, кульова стрільба з пневматичної гвинтівки. Переможці будуть нагороджені грамотами та 
грошовими преміями.
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Начальник відділу 
культури ОТГ 

Христина Романівна 
Попадинець 

4 січня в актовій залі Ямницького 
НВК відбулося урочисте представлення 
начальника відділу культури, молоді та 
спорту апарату Ямницької сільської ра-
ди об’єднаної територіальної громади. 
Цю відповідальну посаду, яка вимагає 
не тільки організованості, професійності, 
толерантності, але й творчості, зосеред-
женості на пошуку й розвитку талантів, 
зайняла  Христина Романівна Попадинець.

Довідково: Христина Попадинець — 
жителька с. Павлівка (уродженка с. Ям-
ниця), 05.01.1992 р.н., вчитель музичного 
мистецтва. Закінчила музичне училище 
імені Дениса Січинського та Прикарпат-
ський університет за спеціальністю “Хо-
рове диригування”.

З 2010 року – вчитель музичного мистецтва в Ямницькій загальноосвітній шко-
лі І-ІІІ ступенів.

З 2013 року – вихователь-методист і музичний керівник ДНЗ, а також вчитель 
музичного мистецтва в Павлівському навчально-виховному комплексі.

Веде активну громадську діяльність: дає уроки вокалу талановитим дітям, ке-
рує церковним хором у храмі святого Миколая в селі Павлівка.

Заміжня. Разом з чоловіком виховують двох синів.

На струнах 
Кобзаревої душі

У неділю, 18 березня, в актовій залі Ямницького НВК відбувся святковий кон-
церт «На струнах Кобзаревої душі», присвячений 204-ій річниці від дня наро-
дження Тараса Григоровича Шевченка.

Захід розпочався із композицій у 
виконанні місцевої народної аматор-
ської хорової капели «Дзвін» імені Ро-
мана Долчука. 

Після чого слово мав голова Ям-
ницької об’єднаної територіальної гро-
мади Роман Крутий. «Вшанування Тара-
са Шевченка уже стало традицією. Ще 
з тих давніх часів цей великий патріот 

і борець за волю України закликав нас 
до єдності. Тому ми повинні пам’ятати 
його слово і шанувати його творчість як 
частину нашої історичної спадщини», – 
зазначив очільник Ямницької громади. 

Крім всього, він висловив усім, хто 
брав участь у заході, щиру подяку за ак-

тивну і плідну працю в культурній ді-
яльності нашої громади. Також, учас-
ники хорової капели «Дзвін» ім. Рома-
на Долчука (Лідія Савчук, Олег Салій, 
Андрій Дейчаківський, Ірина Павлик) 
були відзначені преміями та грамота-
ми за вагомий внесок у культурний роз-
виток села та з нагоди 60-, 70-річчя від 
Дня народження. 

Благословив захід отець Ярослав 
Рожак. 

У концерті взяли участь таланти з 
усіх сіл, що об’єднала Ямницька ОТГ: 
вокальні ансамблі «Калина», «Береги-
ня» та «Відродження» Ямницького бу-
динку культури, ансамбль бандуристів 

Ямницької ДМШ, вокально-інструмен-
тальний ансамбль «Реприза», дитячий 
ансамбль «Співаночка», читці поезій 
Христина Шпільчак та Ірина Щербій, учні 
Ямницького НВК; драматичний колек-
тив «Театральна скриня» с. Тязів; читці 
поезій із села Сілець – Тарас Пашко і 
Надія Шидивар та інші учасники худож-
ньої самодіяльності.

Наприкінці із заключним словом 
виступила начальник відділу культу-
ри, молоді та спорту Ямницької ОТГ 
Христина Попадинець, подякувавши 
усім, хто долучився до організації дій-
ства, зокрема голові Романові Круто-
му. Завершився концерт традиційним 
виконанням хоровою капелою «Дзвін» 
спільно із залом «Заповіту» Велико-
го Кобзаря.

Після офіційних заходів із відзна-
чення Шевченківських днів, концерт став 
чудовою нагодою вкотре пройнятись 
глибокими думками й почуттями нашо-
го національного велета духу.

Шевченкове слово живе у віках…
Ну що б, здавалося слова…

Слова та голос – більш нічого.
А серце б’ється ожива, як їх почує.
Знать, од Бога і голос той і ті слова.
Четвертого  березня у приміщенні 

Будинку культури с. Сілець відбулося 
свято Шевченкової поезії, де кращі де-
кламатори Ямницької ОТГ взяли участь у 
конкурсі читців,  присвяченому 204-й річ-
ниці від дня народження Т.Г. Шевченка. 

До Сільця з’їхалося понад 30 учас-
ників разом зі своїми наставниками та 
групою підтримки. Оцінювали конкур-
сантів  журі: начальник відділу культу-
ри, молоді та спорту ОТГ Христина По-
падинець, головний спеціаліст відділу 

культури, молоді та спорту Марта Ваце-
ба, завідувачі бібліотек: с. Павлівка На-
дія Калин, с. Ямниця Ганна Суп, с. Тязів  
Світлана Желюк, історик-краєзнавець 
Іван Драбчук, вчитель української мови 
та літератури Тетяна Лінійчук, директор 
Сілецького НВК Любов Гнатковська.

Під час огляду щирість й артистизм 
конкурсантів неодноразово розчулю-
вали глядачів, водночас, викликаючи 
радість та гордість у членів журі, адже 
кожен з учасників зумів достойно під-
готуватись та майстерно декламувати 
Кобзареву лірику. 

Поезія Т.Г. Шевченка в будь-який 
час актуальна та пророча, а особливо 

в нелегке сьогодення до глибини серця 
проймає українців. Тому що віще сло-
во Кобзаря – це вічна боротьба нашого 
народу, яка надихає на нові звершен-
ня. Устами читців Пророк закликає усіх 
любити свою рідну землю, боронити її 
від ворога, плекати віру у світле мир-
не майбутнє.

Після завершення огляду-конкур-
су усі учасники отримали подяки та  
подарунок від сільського голови Ям-
ницької ОТГ Романа Крутого – книги 
«Кобзар». 

Грамотою за зайняте третє місце 
було нагороджено: Діану Лугініну  (с. Сі-
лець), Марію Крису (с. Тязів) та Наталію 
Босаковську (с. Павлівка). 

За друге місце відзнаки отримали: 
Вікторія Попадинець, яка прочитала свій 
авторський вірш про Шевченка (с. Пав-
лівка), та Аліна Пушко (с. Сілець). Перше 
місце вибороли: Тарас Пашко та Надія 
Шидивар  (с. Сілець). 

А найвищу нагороду –  Гран-прі — 
отримала Ірина Щербій (с. Ямниця), яка 
вразила журі своїм декламуванням та 
акторською майстерністю.

Висловлюємо щиру подяку за підго-
товку учасників художнім керівникам: Га-
лині Бибик (с. Сілець), Оксані Ковальчук 
(с. Тязів), Олександрі Боднар (с. Павлів-
ка), Ярославу Колобаньку  (с. Ямниця), 
директорам Будинків культури ОТГ; ор-
ганізаторам свята: працівникам відділу 
культури, сільському голові Ямницької 
ОТГ, та всім, хто долучився до свята.

«Висота культури завжди 
стоїть в прямій залежності 

від любові до праці…»
На одному щаблі стоять ці понят-

тя, і саме з них складається розвиток 
суспільства будь-якої  держави.  Адже, 
наскільки ми цінуємо і любимо свої тра-
диції, свою культурну спадщину, настіль-
ки ми й будемо вкладати у неї свою не-
втомну працю та сили, щоб  зберегти її 
і примножити.

Важливим завданням кожної дер-
жави є розвиток і збереження культури 
– рушійної сили стабілізації життя на-
ції, її духовного відродження. В умовах 
політичних та економічних реформ пер-
шочерговим завданням установ закла-
дів культури є робота, спрямована на 
збереження і розвиток культурної інф-
раструктури, закріплення позитивних 
тенденцій у цій сфері.

Новостворений відділ культури, 
молоді та спорту Ямницької ОТГ роз-
робив план  заходів та програму роз-
витку культури сіл Ямниця, Сілець, Тя-
зів і Павлівка.

В період з січня по квітень відді-
лом культури було організовано  спіль-
ні заходи сіл ОТГ: розколяда  «Ой ра-
дуйся, земле, Син Божий народився», 
яка пройшла на високому професійно-

му рівні, та ввійде хорошою щорічною 
традицією в нашій громаді; конкурс 
читців Шевченкового слова, який та-
кож відзначився високим професій-
ним рівнем та майстерністю учасни-
ків. У кожному селі відбулися свят-
кові концерти вшанування Великого 
Кобзаря. Наступний крок – Великодні 
свята. Працівники культури та освітя-
ни готують традиційні гаївки, які ті-
шитимуть громаду та підніматимуть 
святковий настрій.

В планах відділу культури ще багато 
творчих  задумів. Дуже сподіваємося, 
що така багата талантами земля нашої 
громади стане основним рушієм життя 
українців та величною  частинкою  на-
шої славної України.

Відділ культури щиро вітає усіх 
жителів ОТГ зі світлими Великодні-
ми святами. Нехай Воскреслий Спа-
ситель збереже нашу Україну, пода-
рує Мир та спокій нашій талановитій 
землі. Мудрості нам усім, терпіння, 
Любові до України та один до одно-
го.  Пам’ятаймо!  Христос помер за 
Любов…

Живімо у любові... 

Діяльність ГО 
«Молодіжний Альянс Ямниці»

ГО «Молодіжний Альянс Ямниці» до Дня усіх закоханих провела акцію «Святий 
Валентин». За умовами конкурсу, учасники повинні були надіслати організаторам 
у соціальній мережі facebook фото зі своєю другою половинкою. Переможців очі-
кував приз – безкоштовна фотосесія від фотографа Івана Єгорова та безкоштов-
ний макіяж від візажиста Тетяни Грицак. Учасниками стали 17 пар конкурсантів. 
А в День святого Валентина за допомогою сервісу random.org випадковим чином 
було обрано двох закоханих. Приз отримала молода сім’я Оксана та Олександр 
Мирошніченки.
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«Ой, радуйся, земле, 
Син Божий народився!»

28 січня відбулася перша розколяда Ямницької сільської ради об’єднаної терито-
ріальної громади “Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!”. Після об’єднання 
чотирьох населених пунктів Тисмениччини, це перший спільний захід.

Урочисто, під відкритим небом, на 
засніженій площі перед Ямницьким на-
вчально-виховним комплексом, на ве-
ликій, святковій сцені колядували кра-
щі фольклорні колективи з сіл Павлівка, 
Тязів, Сілець та Ямниця.

Якщо свята зустрічають, то їх гарно 
треба й провести, аби вони повернулись 
до нас наступного року – переконані на 
Ямниччині.

Після свят Водохреща та Івана Хрес-
тителя закінчується вулична коляда, ще-
дрівки, вертепи. В народі кажуть: «Прий-
шов Предтеча і забрав свята на плечі».

Справжня українська розколяда важ-
лива тим, що її святкують громадою, в 
колі друзів і рідних. На свято приходять 
із добрим настроєм і гарними думками, 
приходять сім’ями, з дітками та онуками.

Саме таким був задум організаторів 
Ямницької розколяди – щира дружня ат-
мосфера, приємні враження, відверта роз-
мова, гарна українська коляда, найкращі 
національні та християнські традиції – зі-
брані в одному дійстві.

Благословили всіх учасників свята 
декан Єзупільський, парох села Ямниця о. 
Богдан Курилів, священики місцевих хра-
мів сіл об’єднаної територіальної грома-
ди: парох села Тязів о. Дмитро Кубацький, 
парох села Павлівка о. Василь Сенько.

Сільський голова Ямницької 
об’єднаної територіальної громади Ро-
ман Крутий привітав мешканців Ямнич-
чини та гостей свята з першим спільним 
християнським та мистецьким заходом 

– розколядою в Ямницькій сільській раді 
об’єднаної територіальної громади.

«Пишаюся тим, що це Різдво ми зу-
стріли єдиною громадою, що павлівчани, 
тязівчани, мешканці Сільця та Ямниці, за 
давнім християнським звичаєм, зібрали-
ся тісним, дружнім колом з близькими та 
друзями привітати один одного з Різдвом 
Христовим, обмінятися найкращими по-
бажаннями, заколядувати, прославляючи 
народження Сина Божого! Пишаюся тим, 
що я є частинкою цієї справжньої україн-
ської громади!», – сказав Роман Крутий.

На свято завітали депутат Івано-Фран-
ківської обласної ради Роман Ткач, голова 
Тисменицької районної ради Тетяна Гра-
дюк та заступник голови Тисменицької 
районної державної адміністрації Воло-
димир Заник.

Гості привітали мешканців об’єднаної 
територіальної громади зі святом та поба-
жали успіхів, миру, щастя в новому році.

Неймовірне дійство справило велике 
враження на присутніх: колоритні україн-
ські села показали найкращі мистецькі 
надбання краю, щирі колядки, щедрівки 
та віншування з уст маленьких жителів 
Ямниччини наповнювали душу радістю, 
вселяли надію на те, що Україна має май-
бутнє, що звичаї і традиції є кому переда-
вати, є кому зберігати. Багато усмішок і 
щасливих хвилин подарувала дітям цікава 
розвага, запропонована організаторами 
дійства – катання на санях, запряжених 
кіньми з дзвониками, дорослі ж могли 
за «чашкою» глін-твейну поспілкуватися, 
зігрітися та обмінятися враженнями про 
гарні різдвяні святкові дні. Завершилася 
розколяда на Ямниччині гучною україн-
ською дискотекою.

Варто зазначити, що захід мав вели-
кий успіх – його відвідали сотні мешканців 
Ямницької ОТГ, гостей та друзів громади. 
Нестандартний, творчий та оригінальний 
підхід до організації свята став несподі-

ванкою не тільки для ямничан, а й для усієї 
Тисмениччини. «Такий досвід варто пере-
йняти», – підсумували гості розколяди.

Сільський голова Ямницької 
об’єднаної територіальної громади Ро-
ман Крутий щиро вдячний депутатсько-
му корпусу, в.о. старост населених пунктів 
громади, працівникам апарату сільської 
ради, членам оргкомітету, підприємцям 
та учасникам першої розколяди за роботу, 
допомогу, сприяння та підтримку.

Ось вони, наші найкращі колядники: 
молодіжний, фольклорний колектив «Ви-
шиванка» та аматорський дитячий театр-
студія «Літопис» (художній керівник Галина 
Бибик); молодіжний церковний хор церкви 
Різдва Христового с. Сілець (регент хору 

Василь Величко); хор Ямницької ДМШ; на-
родна аматорська, хорова капела «Дзвін» 
ім. Романа Долчука (художній керівник та 
диригент Ярема Павлик, концертмейстр 
Андрій Дейчаківський); ансамбль народ-
ного танцю «Ямничанка» Ямницького Бу-
динку культури (керівник Ярослав Семко-
вич, концертмейстр Петро Харук); вокаль-
ні ансамблі «Калина» та «Відродження» 
Ямницького Будинку культури (худож-
ній керівник та диригент Євген Галька); 
найколоритніший аматорський художній 
колектив «Вифлиємська зоря» Будинку 
культури с. Павлівка (художні керівники 
Олександра Боднар та Заслужений діяч 
мистецтв України Володимир Савчук); най-
менші учасниці концерту із села Павлів-
ка: Іваночка Мандзюк, Іванка Бойко та 
Іванна Криштоф із колядкою «На Різдво 
Христове Ангел прилетів» (керівник Хрис-
тина Попадинець);сестрички Роксолана 
та Соломія Петруняк, вихованки вокаль-
ної студії МУЗА ІФ під керівництвом Ві-
кторії Ватащук із колядою «День Різдва». 

Учасники художньої самодіяльності 
з мальовничого села Тязів «Театраль-
на скриня» з театралізованим дійством 
«Маланка» (художні керівники Світлана 
Желюк та Оксана Ковальчук); солісти із 
с. Тязів: Марина Сербин «Новий рік!»; Ві-
кторія Музика «Моя коляда»; Марія Кри-
са «Як сяяла зоря»; Андрій Дорошенко 
«Новорічна»; народний, аматорський, хо-
ровий колектив «Просвіта» викладачів 
музичних шкіл району народного дому 
м. Тисмениця (художній керівник та ди-
ригент Світлана Бойко); начальник від-
ділу культури, молоді та спорту Ямниць-
кої ОТГ Христина Попадинець з піснею 
“Різдвяна ніч”. 

Павелецькі вечорниці-2018
В суботу, 17 лютого, в приміщен-

ні Павлівського НВК відбулося справ-
жнє свято українських народних тради-
цій “Павелецькі вечорниці”. Цей звичай 
було відновлено в 2008 році, який став 
невід’ємною частиною репертуару Пав-
лівського будинку культури. Колись ще 
наші прабабусі та прадідусі збиралися на 
посиденьки,  щоб поспілкуватися, потан-
цювати, пожартувати та поспівати україн-
ських пісень. І сьогодні, в сучасному світі 
інформаційних технологій, коли людям 
бракує живого спілкування, нам так по-
трібно відроджувати свої традиції, при-
множувати, збагачувати та передавати 
їх наступним поколінням. Адже, без зна-
ння минулого – немає майбутнього нації.

Цьогорічні вечорниці вперше відві-
дали гості Ямницької об’єднаної терито-
ріальної громади: працівники культури, 
артисти-аматори.

З привітальним словом виступив 
сільський голова Ямницької ОТГ Роман 
Крутий, який активно підтримує куль-
турно-масові заходи нашої громади та 
в. о. старости села Павлівки Іван Ва-
цеба, який є безпосереднім учасником 
художньої самодіяльності села.

На святі лунала жива музика, жарти. 
Родзинку гумору подарував прикарпат-
ський сміхованець Ігор Чепіль, а аматори 
Павлівського БК веселили глядачів сво-
їми виступами та театральними дійства-

ми: «Спортивні бабці», «Кум Михайло та 
кум Сашко», «Баба Палажка та баба Па-
раска». Найбільш бурхливими оплесками 
супроводжували глядачі інсценізацію М. 
Старицького  «За двома зайцями». Гості 
співали в караоке народних пісень та ве-
селились. Найкращі з них отримали по-
дарунки від начальника відділу культури 
Ямницької ОТГ Христини Попадинець. 
Газдині пригощали пампушками, пирога-
ми та іншими національними стравами. 
Староста села Іван Вацеба, з цієї нагоди  
приготував павлівську шинку.

«Павелецькі вечорниці» вдались на 
славу. Раділи дійству як і молодь села, 
так і старші павлівські берегині укра-
їнської пісні. Велике побажання селам 

Ямницької ОТГ бути ініціативними і про-
водити такі ж дійства, щоб об’єднювати 
нашу громаду. Адже тільки в «єдності – 
сила народу!» Тож, дай Боже, нам єднос-
ті, сили та мудрості, щоб працювати на 
славу нашої громади та на славу України.

Щиро дякуємо організаторам свята: 
старості села Павлівка Іванові Вацебі, 
начальнику відділу культури Христині 
Попадинець, головному спеціалісту від-
ділу культури, молоді та спорту Марті Ва-
цебі, художнім керівникам Олександрі 
Боднар і Володимиру Савчуку, дирек-
тору БК Уляні Савчук та всім артистам-
аматорам за творчість, креативність, 
відновлення та збереження звичаїв та 
традицій рідного народу!

«Кольорові миті» 
Володимира Березного
Останній березневий четвер у виставковому залі районного будинку куль-
тури зібрав поціновувачів образотворчого мистецтва на першу персональну 
виставку картин «Кольорові миті» Володимира Березного.

Володимир Березний – молодий 
прикарпатський художник родом із Пав-
лівки Ямницької ОТГ. Ма-
лював з юних літ. У 2008 
році закінчив Павлів-
ську ЗОШ І-ІІІ ступенів, а 
через п’ять років – Інсти-
тут мистецтв ПНУ ім. В. 
Стефаника, опанувавши 
спеціальність художни-
ка-дизайнера. За кілька 
років в Івано-Франківську 
заснував власну художню 
студію «Da Vinci», у якій 
працює в обох типах жи-
вопису – монументально-
му (розпис стін) та стан-
ковому (пейзаж, портрет, 
натюрморт, історична та 
сакральна тематика).

Для глядацького ока 
художник представив 36 
творчих робіт різних жан-

рів, які засвідчують різнобічну темати-
ку, глибину мислення, композиційну й 

кольорову довершеність. Са-
кральною тематикою пройня-
ті полотна «Церква Святого 
Миколая у Павлівці»,»Церква 
Преображення Господнього 
у Павлівці», «Проща в Кри-
лосі», «Дорогою до храму», 
«Страждання». Дивують , 
приваблюють зір пейзажі 
сільські , міські, гірські, мор-
ські: «Сонячні гори», «Ранко-
ве море», «Ратуша», «Біля ка-
тедри», «Вийшли в поле коса-

рі», «Лісовий водограй», «Міст у горах». 
На портретах близьких і рідних автору 
людей (дідусь, матір) та отців Ореста 
Шеремети й Святослава Шевчука  бачи-
мо обличчя вольових, цілеспрямованих, 
досвідчених осіб з життєвим досвідом, 
для яких праця – це зміст життя. Бар-
вами веселки насичені натюрморти Во-
лодимира Березного.

Із першим творчим святом митця 
привітали отці Павлівки та Клубівців, го-

лова Ямницької ОТГ Роман Крутий, пред-
ставники районної та сільської влади, 
голова профспілки працівників освіти, 
художники. Про свій творчий доробок у 
царині образотворчого мистецтва роз-
повів й сам Володимир Березний, допо-
внивши виступ відеороликом зі своїми 
роботами.

Віриться, що виставка «Кольорові 
миті» дасть молодому художнику по-
штовх до нових творчих здобутків і ста-
не ще одним кроком до творчого зрос-
тання й самоутвердження.
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Шановні жителі Ямницької ОТГ!
В Україні розпочалася медична ре-

форма. І саме зараз настає той період, 
коли нам слід обирати свого лікаря. З 
квітня планується початок приписної 
кампанії.

Для пацієнтів головним є не встиг-
нути підписати декларацію якомога 
швидше, а свідомо підійти до обрання 
лікаря. Встигнуть усі! Ніхто не залишить-
ся поза зоною обслуговування. Договір 
між лікарем і пацієнтом називатиметь-
ся декларацією.

Вам потрібно:
1. Обрати заклад охорони здоров’я 

і лікаря.
2. Мати при собі паспорт, ідентифі-

каційний код, мобільний телефон (осо-
бистий або довіреної особи), для дітей 
до 14 років – свідоцтво про народження.

3. Ваші дані буде введено у медич-
ну інформаційну систему.

4. На ваш мобільний телефон на-
дійде смс повідомлення з кодом, який 
ви повинні повідомити працівнику за-
кладу.

5. З електронної системи вам роз-
друкують екземпляр декларації для пе-
ревірки правильності введення даних, 
котрий надалі ви підпишете.

6. Працівник медичної установи за-
тверджує декларацію своїм підписом.

Вітаю! Ви обрали свого лікаря!
Наш колектив докладатиме усіх зу-

силь для доброї та успішної співпраці!
Доброго Вам здоров’я!

З повагою — 
Марина ОСТРОВСЬКА

В.о. керівника Центру 
первинної медико-санітарної 

допомоги 
Марина Миколаївна 

Островська
25 березня  на сході громадян села сільський голова 
Роман Крутий представив  в.о. керівника новостворе-
ного Центру первинної медико-санітарної допомоги, 
яким стала Марина Миколаївна Островська.  В.о. керів-
ника ЦПМСД повідомила про реформу у сфері охорони 
здоров’я та зміни у наданні медичних послуг населенню. 

Біографічна довідка: Марина Островська наро-
дилася 16.09.1979 року в м. Надвірна Івано-Франків-
ської області.

В 2002 році закінчила Івано-Франківську державну 
медичну академію за спеціальністю терапія.

Працювала на посаді лікаря загальної практики сімейної медицини у  Черніїв-
ській лікарській амбулаторії  з 2003 по 2004 рр.

В 2004 р. пройшла спеціалізацію за спеціальністю ультразвукова діагностика.
В 2005 р. присвоєно звання лікаря – спеціаліста за спеціальністю загальна 

практика – сімейна медицина. 
З 2005 по 2012 рр. працювала в Ямницькій КЛАЗПСМ на посаді лікаря загаль-

ної практики сімейної медицини.
З 2012 р. працює на посаді головного лікаря Ямницької КЛАЗПСМ.
Одружена, виховує двох дітей.
З 2014 року — асистент Кафедри терапії і сімейної медицини післядипломної 

освіти ІФНМУ.

Стягнення аліментів 
за новим законодавством 

Четвертого січня 2018 року Президент підписав закон №7277, який дозволяє 
позбавляти боржників права керувати автомобілем, користуватися зброєю і 
спрощує можливість заборонити їм виїзд за кордон (вступили в дію з 6 лю-
того 2018 року). 

До нововведень злісне ухилення 
від сплати встановлених рішенням су-
ду коштів на утримання дітей (алімен-
тів), а також злісне ухилення батьків від 
утримання неповнолітніх або непрацез-
датних дітей каралося громадськими 
роботами на строк від 80 до 120 годин 
або арештом на строк до трьох місяців, 
або обмеженням волі на строк до двох 
років. Та на практиці в суді вкрай важко 
було довести факт злісного ухилення, 
коли воно спричиняло виникнення за-

боргованості на суму, яка сукупно до-
рівнювала розміру виплат за три місяці. 
Тепер же, якщо понад півроку не пла-
тити аліментів, можна позбутися пра-
ва на водіння автомобілем або іншим 
транспортним засобом. 

Але тут є три винятки. Таке покарання 
не застосовуватимуть по-перше, до тих, 
хто заробляє на життя водінням (це на-
приклад, шофери підприємств, таксисти). 

По-друге, не позбавлятимуть права 
керування тих, хто використовує тран-

спорт через інвалідність, утримує осо-
бу з І, ІІ групою інвалідності чи дитину 
з інвалідністю. 

По-третє, тих, для кого авто — 
невід’ємний елемент проходження 
військової служби. Крім того, особа, 
яка понад півроку не надавала грошей 
на утримання дитини, не матиме пра-
ва користуватися вогнепальною, мис-
ливською, пневматичною зброєю, до-
поки не заплатить борги. 

Водночас запроваджено такий вид 
покарання, як суспільно корисні робо-
ти. Тривалість таких робіт — від 120 до 
240 годин. Боржник може працювати 
щодня, але не більш як вісім годин. Як-

що ухилятиметься від таких робіт, його 
можуть арештувати. У такому разі добу 
арешту рахуватимуть за 15 годин сус-
пільно корисних робіт. При цьому тер-
мін арешту не може перевищувати 15 
діб. Соціальні роботи не призначають 
особам, які є інвалідами 1 або 2 групи, 
вагітним та жінкам, віком понад 55 ро-
ків, і чоловікам, яким понад 60 років. 
Якщо один із батьків понад шість місяців 
не платив аліментів, його позбавляють 
права давати згоду на виїзд дитини за 
межі України. Це питання зможе само-
стійно вирішувати той із батьків, з яким, 
за рішенням суду, проживає дитина. Що 
ж до заборони на виїзд за кордон само-
го неплатника аліментів, то така норма 
була й раніше. Єдине — тепер боржника 
можна позбавити права покинути межі 
України без участі суду. Обов’язок вста-
новлювати заборону на виїзд за кордон 
покладено на державного виконавця. 
Досить буде його вмотивованої поста-

нови. Щоб змусити злісного неплатника 
погасити борг, якщо місце його перебу-
вання не відоме достатньо звернутися 
у виконавчу службу. На підставі їхнього 
запиту уповноважені органи встановлю-
ють місце перебування такої особи. За 
ухилення від сплати аліментів можуть 
навіть оголосити в розшук.

І що цікаво, змінено процедуру стяг-
нення аліментів. Відповідно до нового 
цивільно-процесуального кодексу України 
стягнення аліментів може проводитись у 
вигляді отримання судового наказу. Суд 
розглядає заяву про видачу судового на-
казу протягом п’яти днів з дня її надхо-
дження. Розгляд проводиться без судо-
вого засідання і повідомлення заявника 
і боржника. Таким чином це значно при-
швидшує розгляд справи та прийняття 
рішення в інтересах заявника.

Юрисконсульт Ямницької 
сільської ради ОТГ Мар’ян ДЕРУН

Привітання з професійним святом
День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслу-
говування населення є професійним святом, яке традиційно відзначається 
кожної третьої неділі березня. Цей святковий день присвячений усім пра-
цівникам житлово-комунальних господарств, які виконують вкрай важливу 
справу – дбають про щоденні зручності, комфорт і безпеку громадян, а та-
кож  поліпшують умови їхнього побуту.

З нагоди свята голова Ямницької 
сільської ради об’єднаної  територіаль-
ної громади Роман Крутий привітав 
співробітників комунального підпри-
ємства «Ямниця». З його слів, саме на 
плечах робітників цієї сфери лежить 
серйозна відповідальність, оскільки 
їм щодня доводиться підтримувати 
господарку нашої громади на висо-
кому рівні.

КП «Ямниця»  розпочало свою ді-
яльність при Ямницькій сільській раді 
з листопада 2016 року, і на сьогодніш-
ній день успішно функціонує в межах 
новоствореної  Ямницької об’єднаної  
територіальної громади.  

Рішенням п’ятої сесії Ямницької 
сільської ради ОТГ від 28.02.2018 
року  було затверджено структуру і 
чисельність працівників КП «Ямни-

ця»  (20 осіб). Для благоустрою те-
риторій населених пунктів придбано 
снігоприбиральну техніку та автомо-
біль «ГАЗель». Також виділено кошти 
на придбання трактора з причепом 
і щіткою.

Подякувавши працівникам та їхньо-
му керівникові Руслану Савуляку за що-
денну напружену роботу, Роман Крутий 
побажав усім міцного здоров’я, благо-
получчя, добробуту й успіхів, а також 
вручив грамоти від Департаменту бу-
дівництва житлово-комунального госпо-
дарства, містобудування та архітектури 
Івано-Франківської ОДА за багаторічну 
сумлінну, наполегливу працю і високий 
професіоналізм.

Привітання голови ОТГ з днем працівників ЖКГ

Зрізання сухих дерев. Тязів Прибирання території біля пам’ятника Шевченка. Павлівка

Прибирання території біля пам’ятника Шевченка в с. Сілець Нова снігоприбиральна техніка

У березні ГО «Молодіжний Альянс Ямниці» провела благодійну акцію зі збору 
теплого одягу для соціально-незахищених людей. Усі, хто небайдужий, протягом 
двох днів приносили взуття та теплий одяг. Опісля ці речі було передано волонте-
рам м. Івано-Франківська. Адміністрація ГО “МАЯ” щиро вдячна за добру справу 
усім, хто долучився до акції.
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Перші кроки у 
міжнародній співпраці

З 5 по 8 березня делегація Ямницької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади перебувала з офіційним візитом в ґмі-
ні Сьвйонткі Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського 
воєводства.

 Делегація була представлена сіль-
ським головою Ямницької ОТГ Романом 
Крутим, начальником відділу освіти На-
талією Винник, завідуючою Ямницькою 
лікарською амбулаторією Мариною Ост-
ровською і начальником відділу проек-
тів та програм місцевого самоврядуван-
ня Ярославом Татарином.

Мета поїздки – підписання Уго-
ди про співробітництво між ґміною 
Сьвйонткі (Республіка Польща) та Ям-
ницькою сільською радою об’єднаної 
територіальної громади (Україна).

Офіційний документ підписали 
війт ґміни Сьвйонткі Славомир Ко-

вальчик та сільський голова Ямниць-
кої об’єднаної територіальної громади  
Роман Крутий.

Після підписання Угоди делегація з 
Ямниці ознайомилася з особливостями 
самоврядування в ґміні, культурними та 
історичними надбаннями.

Представники нашої громади від-
відали будинок культури, бібліотеку, по-
чаткову школу, гімназію, дитячий садо-
чок, комунальне господарство, пожеж-
ну частину, адміністративну будівлю в 
Сьвйонтках.

Також мали змогу відвідати екоса-
дибу «Квасне Ябко» та ознайомитися з 

особливостями функціонування підпри-
ємництва в ґміні.

В рамках запланованих зустрічей 
делегація побувала в Медичному ре-
абілітаційному центрі (м. Горово Іла-
вецьке) та медичну амбулаторію (с. 
Сьвйонткі).

Досить неочікуваним і приєм-
ним для делегації став офіційний 
візит до віце-маршалка Вармінсько-
Мазурського воєводства п. Миро-
на Сича і розмова на чистій укра-
їнській мові.

 Віце-маршалек розповів про іс-
торичний аспект воєводства, особли-
вості соціального та культурного роз-
витку території і особливо відзначив 
та подякував за підписання Угоди про 
співробітництво між польською та 
українською громадами. Цей крок в 

історії матиме позитивний результат 
для обох.

Завершальним акордом перебу-
вання став візит до ліцею та гімназії 
з українською мовою навчання в м. 
Горово Ілавецьке.

 Її функціонування – це приклад 
толерантного та адекватного відно-
шення до української меншини зо-
крема.

Українська  делегація  вдячна 
владі  ґміни  Сьвйонткі  за  теплий 
прийом і сподівається, що резуль-
тати співпраці будуть не тільки на 
папері, а матимуть видимий мате-
ріальний ефект.

В найближчих планах є напи-
сання спільного проекту до Поль-
сько-української ради молодіжно-
го обміну.
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Вітаємо з ювілеєм!
Ямниця:

ДЕЙЧАКІВСЬКИЙ Андрій Васильович – 03.03.1948 р.н.
БИБИК Євдокія Антонівна – 01.01.1928 р.н.
ВАЛЬКО Анна Василівна – 23.03.1928 р.н.

Статистика народжуваності/смертності в ОТГ 
станом на 30.03.2018

Загалом по ОТГ: 15  новонароджених; 32 померло.
Ямниця: 3 новонароджених; 9 померло. Сілець: 3 новонароджених;  4 померло. 
Тязів: 4 новонароджених; 8 померло. Павлівка: 5 новонароджених; 11 померло.

На рушничок щастя стали 
ТИРКОТ Юрій Романович і ДЕРКАЧ Христина Олегівна 

(3.03.2018 р.).
Щиро вітаємо наречених зі створенням нової сім’ї.

До уваги жителів Ямниці!  
Оголошуємо збір віршів для видання 

поетичної збірки! 
Шановні мешканці нашого села, запрошуємо вас долу-

читися до нашої ідеї та допомогти зібрати матеріал для укла-
дення і друкованого видання поетичної збірки.

Автори й творчі особистості, якщо ви професійно чи для 
себе пишете вірші, ми чекаємо на ваші роботи. Просимо над-
силати не більше 5-ти поезій у форматі Doc (Microsoft Word), 
серед яких будуть обрані кращі твори, котрі згодом вийдуть 
друком у спільній збірці. 

У свою чергу, ми гарантуємо вам збереження у та-
ємниці вашого авторства та змісту усіх надісланих ва-
ми робіт під час процесу збору поезій та до моменту 
виходу збірки, відповідно до ваших авторських прав. 
А також ми взагалі не будемо жодним чином і ніде без 
вашої згоди публікувати надіслані вами роботи, котрі 
не увійдуть до збірки. Розділові знаки (або їх відсут-
ність) вважатимуться авторськими знаками і будуть 
збережені. 

Місією даного проекту є мотивація творчих людей до 
письменницької діяльності і надання їм можливості для твор-
чого та професійного зростання. Закликаємо не соромитись, 
бути активними і залишити літературний слід в історії твор-
чості рідного села. 

Свої вірші надсилайте нам на електронну пошту 
poetic@ ukr. net або у приватних повідомленнях через мере-
жу facebook координаторам проекту: Oleg Stelmah (https://
www.facebook.com/profile.php?id=100007901344229) 

Nadia Krykhovetska  (https://www.facebook.com/nadjusuk).
Твори повинні бути підписані особисто вами, і кожен вірш 

буде перевірятись на плагіат. 
Збір поезій триватиме до 5 травня 2018 року включно.

Начальник відділу освіти ОТГ 
Наталія Ігорівна Винник

6 січня в актовій залі Ямницького НВК відбулося урочисте представлення на-
чальника відділу освіти апарату Ямницької сільської ради об’єднаної терито-
ріальної громади. Цю відповідальну посаду, яка вимагає точності, зосередже-
ності на високих результатах навчання і праці, підвищення рівня освіченості 
молодого покоління та виховання в ньому найкращих якостей добропоряднос-
ті, патріотизму, професійного спрямування зайняла Наталія Ігорівна Винник. 

Біографічна довідка: Наталія Винник  – 
уродженка та жителька с. Ямниця, 19.03.1972 
р. н., вчитель української мови і літератури. 
Закінчила Прикарпатський університет імені 
В.Стефаника за спеціальністю “Українська 
мова і література, зарубіжна література”.

У 1993-2017 роках працювала в Ям-
ницькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступе-
нів (тепер навчально-виховний комплекс):

 з 1993 року – педагог-організатор;
 з 1996 року – заступник директора 

школи з виховної роботи;
 з 2001 року – директор школи (НВК).
Веде активну громадську діяльність, 

депутат Тисменицької районної ради шос-
того демократичного скликання (2010-
2015 роки).

Заміжня.

Нові школи у новій громаді
Напевно, немає сім’ї чи родини, якої 

би не торкалися проблеми школи. Пере-
вантаженість програм, які відбивають 
бажання вчитися, складність підручни-
ків, велика кількість домашніх завдань, 
недосконалість системи оцінювання – 
все це добре знайоме учням, батькам 
і вчителям. 

У 2018 році стартує довготермінова 
(до 2029 року) реформа системи освіти 
«Нова українська школа», але сьогодніш-
ні школярі також повинні відчути зміни 
й отримати кращу якість освіти. 

Які зміни чекають нас у найближ-
чі 10 років? У центрі освітнього про-
цесу стає учень. Протягом навчання 
від нього не чекатимуть зазубрення та 
бездумного відтворення інформації. 
Новий закон «Про освіту» передбачає 
десять компетентностей випускника, 
і найважливішою серед них є уміння 
навчатися упродовж життя. А ще – це 
перехід на 12-річне навчання, яке є в 
усіх європейських країнах, новий зміст 
і методи навчання, зміна класної кім-

нати, партнерські стосунки між учите-
лем та учнем.

Ямницький ліцей є одним зі 100 за-
кладів освіти України, що цьогоріч піло-
тують впровадження нових державних 
стандартів початкової освіти. З першого 

вересня усі першачки будуть вчитися по-
новому. Для цього треба серйозно під-
готуватися: закупити нові сучасні меблі, 
технічне обладнання, килимки для ігор 
і відпочинку, щоб кожна дитина почува-
ла себе у класі затишно та безпечно.

Об’єднання нашої громади є шан-
сом для серйозної модернізації закла-
дів освіти ОТГ. Новообрана влада вже 
зараз займається закупівлею всього 
необхідного обладнання, оргтехніки 
для учнів перших класів. Зробимо все, 
щоб не тільки в Ямниці, а й інших селах 
нашої громади дітям було навчатися в 
школі комфортно і з задоволенням. А 
традиційна роль батьків як фінансових 
волонтерів відійде в минуле. Вони ма-
ють стати помічниками вчителю в орга-
нізації та підготовці занять, навчальних 
матеріалів, брати участь у шкільних за-
ходах. Тоді кожна дитина побачить, що 
всі значимі для неї дорослі піклуються 
про неї, а це дасть добрий результат у її 
зростанні, самовазі, навчанні.

Відділ освіти Ямницької ОТГ

Окрилені  успіхом 
Культурно-мистецьке життя столиці багате на різноманітні події. Щороку в м. 
Київ проходить безліч музичних конкурсів, які виховують художні смаки та до-
зволяють талантам знайти достойне місце в творчому процесі. Одним з таких 
є міжнародний конкурс «PREMIER», який навесні збирає кращих українських 
та зарубіжних виконавців, розширюючи географію цього музичного дійства. 
Цей захід є важливою культурною  подією, яка допомагає розкритися талан-
там, зміцнити віру в себе та бажання вдосконалювати свій професійний рівень. 
Діапазон виконаного репертуару надзвичайно широкий і включає в себе кла-
сичні, народні, а також сучасні напрямки вокального й хореографічного мисте-
цтва. Засновником і організатором конкурсу є благодійний фонд «ВІВАТ АРТ», 
за сприяння Міністерства культури України та Департаменту культури КМДА.

Конкурсне прослуховування відбу-
валося з 01.03.2018 р. по 04.03.2018 р. У 
ньому брали участь понад 200 солістів, 
28 вокальних ансамблів, 8 хорів, 27 хо-
реографічних колективів з України, Ві-
рменії, Китаю та Польщі. Учасники  ви-
ступали в таких номінаціях: академіч-
ний вокал (солісти, вокальні ансамблі, 
хори, камерний вокал, оперний вокал), 
естрадний вокал (солісти, ансамблі) та 
хореографія (солісти, ансамблі).

Прослуховування учасників номіна-
ції академічний вокал, а саме солістів 
(категорія С), вокальних ансамблів (ка-
тегорія С, D) та оперного вокалу (2 тур), 
проходило 3 березня в Київському на-
ціональному університеті ім. Т. Шевчен-
ка. За умовами конкурсу, час виступу не 
повинен був перевищувати 10 хвилин.

Солістка Боднарчук Анастасія (уче-
ниця VIII класу) та  вокально-інструмен-
тальний ансамбль викладачів «Реприза» 
Ямницької ДМШ вперше взяли участь у 
міжнародному конкурсі «Premier». Анас-
тасія чуттєво й проникливо виконала 
українські народні пісні  «Чи ти нень-
ко чула» (обробка Кулика) і «Роде наш 
красний» (Світлана Бойко, концертмей-
стер Мар’яна Гусар) та стала дипломан-
том конкурсу.

За професійне та яскраве виконання 
творів (лемківська народна пісня в об-
робці М. Гусар «Під облачком», М. Скорик 
«Намалюй мені ніч», гурт «Еней» «Біля то-
полі», обробка М. Гусар) вокально-інстру-

ментальний ансамбль «Реприза»  отри-
мав ІІ премію (керівник Світлана Бойко).

Дирекція школи, вокально-інстру-
ментальний ансамбль «Реприза», у скла-
ді восьми викладачів Ямницької ДМШ, 
та талановита і перспективна випускни-
ця школи Анастасія Боднарчук разом з 
родиною,  висловлюють щиру подяку за 
моральну і фінансову підтримку голові 
сільської ради Ямницької ОТГ Роману 
Крутому та начальнику відділу культури 
Ямницької ОТГ Христині Попадинець. 
Дякуємо за взаєморозуміння, небайду-
жість, і  за те, що вселяєте у нас віру в 
перемогу, додаєте впевненості у сво-
їх силах. Любов до музики та україн-
ської пісні об’єднує всіх людей. Тільки 
об’єднавшись, і з надією у серцях роз-
квітне Україна, в добрі, любові й мирі 
на довгії роки! 

Уся інформація щодо діяльності Ямницької об’єднаної 
територіальної громади розміщена 
на сайті https://yamnytsya-otg.if.ua/


